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Søker om økt statsstøtte - for å hjelpe flere
kommuner med kulturskoleutvikling i 2017
TRONDHEIM: Kulturskoleeierne – altså kommunene – behøver mer bistand av
beste kvalitet, for at kulturskolen som skoleslag skal få et nødvendig løft.
Norsk kulturskoleråd er parat til å gjøre den nødvendige jobben, og håper på
økt statsstøtte i 2017 for at oppdraget skal kunne løses maksimalt godt.
> Les mer

Felles kultursatsing til kulturskolenes beste
TRONDHEIM: KS og Norsk kulturskoleråd er i gang med et felles kulturprosjekt som skal
bidra til å sette kulturskolene, og kulturfeltet generelt, inn i en helhetlig kommunal og
fylkeskommunal tjenesteproduksjon. > Les mer

> Viktig nordisk konferanse åpner i Helsingfors i dag

Produsentnettverkskonferansen 2017:
Påmeldinga i gang
OSLO: Nasjonalt
produsentnettverk for
kulturskoleansatte 2017
arrangeres i Oslo i januar.
Programmet er klart og
påmeldinga har åpnet.
> Les mer

Lørdag 1. oktober siste sjanse for påmelding til UMM
TRONDHEIM: Vil du være med i Ungdommens musikkmesterskap 2016-2017, har du fortsatt
muligheten. Men da må du snarest melde deg på til ett av de ti regionale mesterskapene
denne høsten. Påmeldingsfristen er lørdag 1. oktober. > Les mer på umm.no

> Kor Arti' digital oppusset - nå med over 200 sanger
Kor Arti' får egen sang skrevet av Askil Holm
KRISTIANSAND: Sangkurskonseptet Kor
Arti’ jubilerer i år, og da passer det storfint
med en egen Kor Arti’-sang. Den drevne
låtskriveren Askil Holm (bildet) tok med
stor glede imot oppdraget om å
spesialskrive en slik sang. > Les mer

Kor Arti' volum 20:
Jubileumsmarkering
Klart for siste Kor Arti'-turné

RØROS: Norsk kulturskoleråd fullfører 20
år med Kor Arti’-kurs og -læremidler med

TRONDHEIM: Kor Arti'-kurs tilbys i høst i
14 byer. Cd og hefte er under produksjon
til Kor Arti' volum 20. > Les mer

en storslagen, spennende og stilfull
todagers jubileumsmarkering på Røros 29.
og 30. november 2016. > Les mer

Kor Arti' presenteres på konferansen Krafttak for sang
OSLO: Kor Arti' - inklusive den digitale versjonen - blir presentert på konferansen Krafttak
for sang som arrangeres i Oslo 19. og 20. oktober. Konferansen åpnes av kulturminister
Linda Hofstad Helleland , og andre aktører er Tooji, Omer Bhatti, Nora B. Kulset, Amal Aden og Bård Hestnes fra Norsk kulturskoleråd. Påmeldingsfrist: 1. oktober.
> Les mer på konferansens egen side

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt
Rammeplanen
ferdig –
tilgjengelig på
nett
TRONDHEIM:
Kulturskolen i Norge har
fått sin nye rammeplan.
Nettopp godkjent av
Norsk kulturskoleråds
sentralstyre, og nå les- og
nedlastbar på
kulturskoleradet.no.
> Les og last ned
rammeplanen

Nordeas kulturskolepris til
Håvard Krieg
STJØRDAL: Kulturskoleeleven og
gitaristen Håvard Krieg (18) fra Stjørdal er
tildelt Nordeas kulturskolepris. > Les mer

Kalenderbidrag behøves
TRONDHEIM: Juryen for
Kulturskolekalenderen 2017 håper på
mange gode bidrag fra landets
kulturskoler. > Les mer

Kulturskoledagene 2016-2017: Påmelding til tre arrangement
TRONDHEIM: Også dette skoleåret er det flere regionale utgaver av Kulturskoledagene. I
Førde er Kulturskoledagene Vest allerede gjennomført på godt vis. Påmelding er mulig til tre
andre av disse viktige arrangementene for kulturskoleeiere, - ledere og -pedagoger.
> Les mer

> Pedagogdagene 2016: relevant stoff i etterkant

Fargespill - flere farger
2016: Åpner i dag

Konferanse om kunstfaglig
opplæring i gang

TRONDHEIM: Konferansen Fargespill –
Flere farger 2016 åpnes i Trondheim i
formiddag, av stortingsrepresentant Geir
Toskedal (bildet t.v.).
> Les mer

KRISTIANSAND: Norsk kulturskoleråd
region øst og Musikk i Skolen arrangerer
denne uka erfaringsutvekslingskonferanse
om framtidas kunstfaglige opplæring.
> Les mer

Kor Arti'-materiell
kan bestilles

Kor Arti' digital større og bedre

Idé- og veiledningsbøker kan bestilles

Undervisningsmateriellet
(cd-er og hefter) i Kor
Arti'-serien kan bestilles.
> Til bestilling

Nå fins over 200 sanger
digitalisert i Kor Arti's
nettutgave korarti.no.
> Til korarti.no

Norsk kulturskoleråd
tilbyr fire idé- og
veiledningsbøker.
> Til bestilling

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Tips andre om
Kulturtrøkk!
Alle kan gratis og
enkelt abonnere på
Kulturtrøkk. Skjema
for påmelding fins
nederst til høyre på
kulturskoleradet.no.
> Bli abonnent:
Se "Påmelding
nyhetsbrev" her

Film: Spenning fra Kristiansand
KRISTIANSAND: Det lages stadig mer og bedre film i norske
kulturskoler. Dette nyhetsbrevets filmglimt er hentet fra
Kristiansand kulturskole. "Exit Plan B" heter spenningsfilmen du
får en smakebit av her.
Se film
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